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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

ТІЛЬКИ КОЛИ ПОДОЛАЄШ
ВЛАСНИЙ ЕГОЇЗМ,
ПОЧНЕШ БАЧИТИ ПОТРЕБИ ІНШИХ

Частина нашого серця
залишилась на сході

ПОМИЛКИ
ВІРУЮЧИХ БАТЬКІВ

стор.3 стор.4 стор.8

Бог забезпечив нас і 
житлом, і заробітком. А 
починати будь-яку справу 
треба, як ми зрозуміли, з 
молитви.  

І хоч під час перебуван-
ня в зоні АТО траплялися 
різні небезпеки, але ми 
вдячні Богові за мож-
ливість послужити людям.

Щоб правильно виховувати 
дитину, треба багато про що 
потурбуватися, щоб позбу-
тися своїх помилкових уяв-
лень про виховний процес.

Саме з цих слів починається 
особливе служіння простих єврей-
ських братів, Петра та Андрія. 
Два професійних рибалки, у яких 
повним ходом відбувався кар’єрний 
ріст, але ось у їхньому житті щось 
сталося незвичайне, яке згодом 
перевернуло весь їхній світогляд: 
прямо до них «на роботу» прийшов 
невідомий Учитель і запросив їх на 
«іншу працю» — запропонував пе-
реорієнтувати їхню рибальську зав-
зятість з риби на людей. Він нічого 
не пообіцяв їм натомість, Він прий-
шов сам, Він навіть не переконував 
їх іти, Він просто попросив... Цим 
учителем був Ісус, про Якого зго-
дом дізнається весь світ, але тоді 
біля тихих вод Галілейського моря 
все починалося дуже просто й не-
вигадливо. Важливо зауважити, що 
в цьому заклику було кілька цікавих 
деталей, які допоможуть тепер і нам 
знайти своє служіння перед Богом, 
як його знайшли Петро, Андрій, Іван 
та інші апостоли.

ІСУС ПОКЛИКАВ НА 
СЛУЖІННЯ ТИХ, ХТО ВЖЕ БУВ 

ЧИМОСЬ ЗАЙНЯТИЙ.
Він не прийшов до ледачих лю-

дей і не кликав їх, Він шукав пра-
цьовитих, старанних і робив із таких 
служителів для людей. А якби в той 

день Петро просто спав вдома? 
Якби не пішов до церкви, не поїхав 
на місіонерську працю, пропустив 
молитву? Чи побачив би його Ісус? 
Ми часто чекаємо покликання, але 

знаходимо його в момент здійс-
нення вже якоїсь роботи, служіння, 
процесу життя. Пророк Ілля по-
бачив Єлисея, коли той орав своє 
поле (пророки, виявляється, не 

тільки пророкують) своїми волами 
(їх було аж 24), і покликав його на 
служіння. 

ЯК ТВОЯ РИБОЛОВЛЯ?
твоє служіння

Продовження на стор.2

місіонерські новини

Ідіть за Мною, Я зроблю вас ловцями людей.
Матвія 4:19

12 квітня в Ангарську відбулася традиційна щорічна
Великодня хода євангельських церков міста

Ця хода вже стала своєрідною 
візитною карткою наших церков. 
Ще довго після проходження 
християн по вулицях міста жителі 
обговорюють цю урочисту подію, 
яка щороку набуває більшого 
розмаху. Цього разу до двох ти-
сяч людей зібралися на ходу. 
Учасники цього радісного захо-
ду з білими кульками й транспа-
рантами, що прославляють Ісуса 
Христа, пройшли вулицями міста 
й зібралися на спільну молитву на 
площі перед музеєм Перемоги.З 
короткою проповіддю і закликом 
до покаяння виступив єпископ 

Анатолій Боярчук. Потім молили-
ся служителі різних церков міста. 
Проголошувалися молитви за 
владу країни й міста, за мир, за 
мудрість для керівництва, за бла-
гополуччя народу, молитви подя-
ки Господу за мирне небо і ще 
багато інших актуальних молитов.

Наприкінці заходу в небо 
злетіли тисячі білих кульок, які 
символізують молитви й подяку 
Богові, а також  як вдячність за 
чудовий подарунок людям — вос-
кресіння Ісуса Христа до вічного 
життя і обітницю такої долі всім 
людям на Землі!

У цьому році, як і в минулому, вона проводилася в най-
більш населеній частині міста: в районі кінотеатру «Роді-
на», біля музею Перемоги.

новини

Парламент надасть церк-
вам право засновувати 

власні школи
Верховна Рада прийняла у 

першому читанні за основу за-
конопроект № 1447, що надає 
релігійним організаціям право 
засновувати навчальні заклади 
державного стандарту освіти.

За результатами голосу-
вання 7 квітня зазначену ініціа-
тиву підтримали 259 народних 
обранців, повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Авторами законопроекту 
виступили народні депутати 
Павло Унгурян, Лілія Гриневич 
та Віктор Єленський (фракція 
«Народний фронт»). 

«Ми фактично легалізує-
мо те, що сьогодні роблять 
церкви і релігійні організації, 
засновуючи дитячі садки, шко-
ли»,  — наголосив Павло Унгу-
рян, представляючи проект у 
парламенті.

При цьому голова Комітету 
з питань науки і духовності Лілія 
Гриневич зауважила: «Сьогод-
ні будь-яка людина, будь-який 
громадянин може самостійно 
засновувати приватний на-
вчальний заклад, а релігійні 
організації не можуть! І це є 
наслідок нашого пострадян-
ського трактування принципу 
відокремлення держави від 
церкви».

«Так, держава не має права 
втручатися у справи церкви, а 
церква не повинна втручатися 
у справи держави, але вони 
можуть взаємодіяти. І най-
більш успішною ця взаємодія 
в усьому світі є саме у сфері 
освіти», — підкреслила депутат.

 Верховна Рада не стала 
приймати законопроект одра-
зу в цілому, але вирішила за 
скороченою процедурою до-
опрацювати його до другого 
читання.

Як повідомляв ІРС, напере-
додні профільний Комітет ВР 
з питань науки і освіти вперше 
за багато років підтримав цю 
ініціативу.

Інститут релігійної
свободи, Київ,
www.irs.in.ua
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Савла Бог покликав, коли той 
вже «служив», але в протилеж-
ному напрямку, і спрямував його 
ревнощі для Своєї слави. Бог не 
позбавив його насолоди подо-
рожей, але скерував їх для іншої 
мети, зробивши з нього «рибака 
для особливої риби». Підійшовши 
до митаря Матвія, Ісус, найвіро-
гідніше, застав Його, коли той 
міняв гроші, і треба був час, щоб 
цей заклопотаний багач звернув 
увагу на Чийсь настирливий по-
гляд у свій бік. А може, Ісус, як і 
всі, зайняв чергу до Матвія? Але 
факт той, що Матвій був зайнятий 
якоюсь справою, а Ісусу потрібен 
був саме діловий і ретельний чо-
ловік, правда, не для грошей (для 
них буде Юда), а для літературної 
діяльності, щоб розповісти про 
життя Ісуса. Наприклад... напи-
сати Євангелію від Матвія (найі-
мовірніше, що цей митник навіть 
не мріяв про щось таке, підбива-
ючи денні грошові прибутки вечо-
рами). Петра та Андрія Бог застав 
під час риболовлі, утім, як й Івана, 
Якова, Мойсея, Гедеона — і ще 
багато інших занятих людей...

Не треба кидати роботу, треба 

перенаправити її і служити через 
неї Христу. Мартин Лютер якось 
сказав: «Коли доярка доїть корову 
так, як має це робити, — вона ви-
конує своє покликання». «Основ-
не, щоб основне було найоснов-
нішим», — додав інший богослов. 
Мабуть, Петро так і залишився 
рибалкою і ще не раз виходив у 
море, але тепер це була не основ-
на мета його життя, тепер з’яви-
лася інша Риба, інше Море, інші 
Сітки, інші Човни...

СПОЧАТКУ ЙДИ ЗА 
МНОЮ, ПОТІМ ЛОВИ МЕНІ 

«РИБУ».
Він не просто підійшов до ри-

балок, сказав слово — і ті в одну 
мить стали апостолами, проповід-
никами, місіонерами, учителями 
недільних шкіл, регентами хорів, 
пастирям, — ні! Вони ставали апо-
столами в міру ходження за Хри-
стом. До речі, цей процес зайняв 
у них не один рік, а більше трьох! У 
них росла віра, а апостольське по-
кликання ставало все виднішим та 
виразнішим. Ми не можемо бути 
сильними й вірними служителями 
за помахом казкової палички, це 
тривалий процес, у якому ми бу-

демо мінятися й формуватися в 
нових «рибалок» для Ісуса. Треба 
спочатку знайти нове «знаряддя», 
новий «човен», знайти й вивчити 
всі «рибні місця», знайти «пра-
вильні сітки» для такої риболовлі, 
а лише потім побачити перший 
улов (плід служіння). Основне йти 
за Христом, вірити в Нього від щи-
рого серця, а потім уже «ловити 
рибу».

«РИБАЛКАМИ» НАС 
РОБИТЬ ІСУС.

«Петре та Андрію, ваш бать-
ко Йона навчив вас ловити рибу, 
він із цим на відмінно впорався, у 
вас хороший човен і непогані сіт-
ки, але Я навчу вас ловити щось 
серйозніше — ви ловитимете лю-
дей! Можливо, ви не знали про це 
і навіть до кінця не розумієте, що 
це, але людей дійсно треба «зло-
вити» для Мене в цьому бурхли-
вому життєвому морі. Я хочу, щоб 
першими такими рибалками були 
саме ви обоє! Що на це скажете?»

Він сказав: «Я зроблю вас...», 
а не «Зробив вас уже». «Не ваші 
друзі, ні церква, ні освіта, ні батьки, 
але Я, Христос і Бог вашого життя, 
можу вас кимось зробити! Я взагалі 

все можу, і без Мене ви нічого ро-
бити не зможете, все починається і 
закінчується тільки Мною, Я Альфа 
й Омега вашого життя й служіння. 
Хочете ловити (рятувати) людей? 
Вам потрібен спочатку Я, Христос, 
Спаситель цих людей! «Наживкою» 
для цих людей буду саме Я, до 
Мене вони йтимуть, Мене вони бу-
дуть «вкушати» і Мною будуть жити, 
оскільки Я їхній Спаситель». 

Ми не можемо просто самі 
по собі стати служителями, тому 
що Бог «ставить» особисто одних 
апостолами, інших пророками. Він 
учить служити, ловити «рибу» че-
рез Своє Слово й Свій Дух Святий! 

Ми ж учні біля ніг Учителя!
Отже, три кроки до початку 

свого служіння, своєї «риболовлі»: 
а) почати вже щось робити, бути 
зайнятою людиною, бути серед 
людей; б) йти точно за Христом у 
своєму житті; в) учитися від Нього, 
як робити свою роботу більш до-
бре на прикладах Писання і керів-
ництва Святого Духа.

Наприкінці життя Христос 
оцінить твою й мою «рибу» (плід 
служіння) і твою й мою «риболов-
лю» (життя). Чи буде нам обом що 
Йому показати?

Андрій ХОДОРЧУК

інтерв’ю. місі ї — 25

З нагоди 25-ї річниці 
діяльності місії «Голос надії» 
ми взяли інтерв’ю в єпи-
скопа Степана Веремчука, 
який, бувши старшим пре-
світером церков ХВЄ Волин-
ської області, стояв біля ви-
токів місії. 

— Степане Васильовичу, 
що ви пам’ятаєте про засну-
вання місії?

— Проминуло 25 років від 
створення місії «Голос надії»… 
Скажу відкрито: коли прийшла 
повна свобода проповіді Єван-
гелії в 1990-х роках і почало 
вживатися слово «місія», ми до 
кінця не розуміли, що воно зна-
чить. Яка функція місії, які кон-
кретно її завдання — я особи-
сто на той час не знав. Ми жили 
при такому режимі, що слова 
«місія» взагалі не існувало. Ми 
чули його тільки іноді від гостей 
з-за кордону.

Пам’ятаю, я запросив де-

яких братів, які вже мали пев-
ний досвід у цій справі. Це був 
Славік Миронюк, Петро Янюк… 
І на братерській раді вони нада-
ли вичерпну інформацію. Отже, 
завдання місіонера — іти й про-
повідувати Євангелію невірую-
чим людям. І братерська рада 
дала згоду, щоб започаткувати 
місію й при нашій центральній 
Церкві Христа-Спасителя. Дали 
їй назву «Голос надії», першим і 
незмінним до цього часу дирек-
тором її став Микола Синюк.

— Посилаючи перших 
місіонерів, які настанови їм 
давали, які завдання перед 
ними ставили?

— Першою ціллю було ут-
ворення нових церков у Во-
линській області. Це було моє 
прохання. Однією з таких за-
снованих церков є церква в 
с. Сенкевичівці Горохівського 
району. Коли місія трохи ро-
звинулася, стали створювати 
місіонерські групи при великих 
церквах, зокрема — у Ново-
волинську, Луцьку, Маневи-
чах. Вони підпорядковувалися 
керівництву місії. Хочу сказати, 
що їхню працю Бог благосло-
вив. Хоча були й труднощі, і не-
вдачі. Було певне коригування 
їхньої діяльності. Але в цілому 
їхній напрямок був правильний.

На сьогодні місія досягла 
потужності, організовано сотні 
церков, тисячі людей покаяли-
ся, побудовано десятки або й 
сотні домів молитви. Її діяль-
ність поширилася далеко за 
межі Волинської області. 

— На вашу думку, чи може 

місія як організація замінити 
церкву у виконанні Великого 
Доручення?

— Я думаю, що місія церк-
ву замінити не може. Церква є 
церква. Місія — це власне і є 
працівники церкви, послані для 
проповіді Євангелії. Церква — 
це Тіло Христове. Вона виховує 
працівників, розмножується, 
народжує інші церкви. Голова 
церкви — Христос.

— Яким чином церквам 
вдавалося зростати кількіс-
но й духовно навіть у часи 
гонінь?

— Гоніння були не на всіх 
однакові. Основний удар при-
падав на служителів, на керів-
ництво церкви. Церква на той 
час була, так би мовити, «в 
розпорошенні». Збиралися по 
хатах, про доми молитви ми 
тільки мріяли. Сидячих місць 
практично не було. Але дія Свя-
того Духа була сильнішою. Були 
покаяння, Бог хрестив Святим 
Духом. Часто, коли каялися 
молоді люди, я думав: молода 
сестро, яка даєш обітницю слу-
жити Богові, скільки тобі ще до-
ведеться перенести труднощів! 

Штрафували нас, штрафи 
були по 50 карбованців при за-
робітній платі 80-120 крб., за-
бирали християнську літерату-
ру, писали про нас у газетах, не 
дозволяли молоді навчатися у 
вищих навчальних закладах, не 
допускали віруючих до керівних 
посад…

Незважаючи на це, віруючі 
свідчили про Ісуса Христа, де 
тільки могли, і це мало свій ре-

зультат. Ми дякуємо Богові, що 
навіть за таких умов церква не 
зменшувалася, а збільшувала-
ся. 

— Чи відрізняється мо-
лодь 1960-1980 років від 
сучасної у своїй ревності до 
служіння Богові?

— Різниця є, та невелика. 
І тоді було і сьогодні є багато 
щирих молодих людей. Що-
правда, праця була різна. Тоді 
служіння обмежувалися закри-
тими приміщеннями. Сьогодні є 
і будинки молитви, і можливість 
проповідувати на площах. Рані-
ше ходили пішки, сьогодні їз-
дять на автомобілях…

Великої різниці між су-
часною й тогочасною молоддю 
я не бачу. Можливо, тоді силь-
ніше молилися, та тільки тому, 
що загрожувала більша не-
безпека. Адже могли в будь-я-
кий момент прийти на зібрання 
і всіх переписати. А це грозило 
великими неприємностями на 
роботі.

— Церква «Віфанія», у якій 
ви досі є пастором, посилає 
місіонерів?

— Так. Ми посилаємо і під-
тримуємо місіонерів. Це і пра-
цівники «Голосу надії», й інших 
місій. Благословляємо їх, ста-
раємося підтримувати фінансо-
во. Коли приїжджають до нас, 
просимо розповісти про їхнє 
служіння на наших зібраннях, 
молимося за них.

— На яких місіонерських 
точках ви побували особи-
сто?

— За межами Волинської 

області майже на жодній не бу-
вав, окрім Санкт-Петербурга, 
де працював Сергій Лінник.

— Що вас вразило в поба-
ченій роботі місіонерів?

— Місіонери — жертовні 
люди. Вони жертвують своїм 
життям, побутом, ресурсами. 
Я ніде не бачив багатих місіо-
нерів. Але в Бога вони багаті.

Мене вразило їхнє терпіння, 
наполегливість. Вони женуть від 
себе розчарування, звертають-
ся до Бога — і Він відповідає. 
Навіть рятує їх, бо місіонери не 
раз стикаються з небезпеками. 

— Що б ви побажали 
місіонерам?

— Місіонери, ви несете 
почесну вахту. Ви — першо-
прохідці. Ви виконуєте Слово 
Боже: «Ідіть по цілому світові 
та всьому створінню Євангелію 
проповідуйте!» 

Будьте міцні, непохитні в цій 
праці, як писав апостол Павло, 
бо вона не марна перед Госпо-
дом. Я особисто завжди бла-
гословляв і благословляю усіх 
місіонерів. І дякую Богові, що 
є енергійні, здібні молоді люди, 
які наступають на всяку ворожу 
силу!

Щодо місії «Голос надії», Бог 
її благословив і продовжує бла-
гословляти. Директор місії Ми-
кола Петрович є здібною люди-
ною, має Слово від Господа, і 
Бог його тримає. Тож йому й 
усім працівникам місії — Божо-
го благословення й натхнення!

 Розмову вів 
Юрій ТРОЦЬ

ПРИ РАДЯНСЬКОМУ РЕЖИМІ СЛОВА 
«МІСІЯ» ВЗАГАЛІ НЕ ІСНУВАЛО

ЯК ТВОЯ РИБОЛОВЛЯ? твоє служінняПочаток на стор.1
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Після повернення з чергової 
поїздки в зону АТО пастор Хо-
мутецької церкви «Світло Єван-
гелії», що на Житомирщині,  
Сергій Тарасюк розповів про 
потреби людей, які пересели-
лись із тимчасово окупованої 
території на звільнену. Негайно 
була оголошено по Брусилівсь-
кому району про благодійний 
збір овочів на схід України. За 
два тижні зусиллями багатьох 
людей було зібрано та прид-
бано 25 тонн картоплі, моркви, 
цибулі, буряка. Частину овочів 
розфасували в 700 пакетів. 
2 квітня 2015 року команда у 
складі 10 чоловік вирушила на 
схід. 3 квітня вантаж було до-
ставлено в Сєверодонецьк і ви-
вантажено в складське примі-

щення. Були вражені, коли під 
час проливного дощу о 5 годині 
ранку вишикувалася велика 
черга людей за овочами. З ве-
ликою радістю, зі сльозами на 
очах переселенці приймали їх  і 
дякували Богові та команді, яка 
доставила ці овочі.

Щоденно від складу від-
правлялися два буси  з допо-
могою в різні населенні пункти. 
Крім  Сєверодонецька,  відвіда-
ли ще с. Золоте, с. Катеринівку, 
м. Попасну, с. Петрівку, м. Ли-
сичанськ, м. Волноваху. Багато 
людей, що перебувають там, 
мають велику потребу навіть в 
щоденно необхідних речах. Їм 
теж було роздано овочі. Люди 
мали змогу почути християн-
ські пісні, добре слово, отри-

мати християнську літературу з 
молитвословами. У всіх місцях 
були звершені  молитви за мир 
в Україні. Окрім овочів, щоден-
но на місцевих хлібопекарнях 
замовляли хліб у кількості 300-
600 буханок, який теж роздава-
ли.

Найбільш вражаючою ста-
ла поїздка в с. Катеринівку, яке 
вже чотири місяці було «сірою 
зоною». Отримавши дозвіл на 
в’їзд, були зворушені тим, що 
люди потребували навіть хліба. 
Час, проведений в цьому селі 
під прицілом терористів, що 
стояли зовсім поруч, не втраче-
но даремно. В очах людей  спо-
чатку був біль, розчарування, 
але після спілкування з нами їхні 
серця відкрились і наповнилися 
вдячністю.

Також ми вдячні Господу, що 
мали можливість взяти участь 
у недільних богослужіннях в 
м.  Лисичанську та Сєверодо-
нецьку. До війни ці церкви відві-
дувало зовсім мало людей, а 
коли біль і розчарування прийш-
ли в невіруючі сім’ї, вони стали 
шукати підтримку. І, Слава Богу, 
знайшли втіху, мир і радість в 
Ісусі Христі. За цей час багато 
людей прийняли Господа в своє 
серце і щиро Його полюбили. 
Щонеділі церкви стали відвіду-
вати понад 200 невіруючих лю-

дей. І, коли ми брали участь у 
богослужінні, покаялися 20 чо-
ловік. Велика радість була на 
небесах.

 Ще один напрямок діяль-
ності — допомога військово-
службовцям. Щоденно в опто-
вих магазинах закупляли для 
них печиво, цукерки, солодкі 
напої, фрукти, насіння. Проїжд-
жаючи  6-8 блокпостів на день,  
роздавали військовослужбов-
цям закуплене та молитвосло-
ви з християнською літерату-
рою, співали пісні, розмовляли. 
А фінальним акордом поїздки 
стали відвідини бійця Ігоря з 
Брусилівщини, якому привезли 
одяг, а також пригостили його й 

хлопців, що з ним, солодощами, 
пасками, фруктами та солодки-
ми напоями.

І хоч під час перебування в 
зоні АТО траплялися різні не-
безпеки, але ми вдячні Богові за 
можливість послужити людям.

Частина нашого серця зали-
шилася на Сході, і це сповнює 
нас бажанням знову з добрим 
словом і добрим ділом їхати 
туди. Молимось, щоб Господь 
допоміг нам зібрати потрібні ко-
шти для потреб людей на Сході.

Дякуємо за вашу молитовну 
та фінансову підтримку.

 Пастор 
Сергій ТАРАСЮК

Я народилася в сім’ї глу-
хих, мову жестів знаю з ди-
тинства, і моє служіння — це 
служіння глухим.

Служіння розпочала в 2006 
році в місті Слов’янську До-
нецької області, у церкві «Пре-
ображення Господнє». Покаяла-
ся в 2005 році, у Завіт Господа 
ввійшла того ж року. Невдовзі 
мене запросив мій рідний брат 
на місіонерську конференцію, 
що проходила в Маневичах. 
Мені там дуже сподобалося, і 
захотілося теж стати місіонером 

для глухих.
Минав час, я молилася Богу, 

щоб Він благословив мене на цю 
справу. Але я ще не була готова 
до місіонерства, тому до цього 
Господь готував мене. Якось 
нас запросили на євангелізацію 
в церкву м. Запоріжжя показа-
ти служіння глухих: виступали 
глухі й ми — сурдоперекладачі 
з м. Слов’янська. А після єван-
гелізації я відчула, що мені по-
трібно залишитися в Запоріжжі 
й розпочинати в нім служіння 
для глухих.

Церква мене благослови-
ла — і я розпочала своє пер-
ше місіонерське служіння в 
Запоріжжі. Нелегко було! Про-
минув рік, а в церкву ще не 
прийшли глухі — і, звичайно 
ж, моя церква «Преображення 
Господнього» сказала, щоб я 
поверталася додому. На це я 
відповіла, що ще рано повер-
татися, що ще не закінчила 
своєї місії. Проминув ще один 

рік — і безрезультатно!
Я стала шукати собі робо-

ту, бо обидві церкви перестали 
мені допомагати матеріально. 
Але все одно молилася Отцю, 
щоб Він показав, що мені роби-
ти! І, слава Богу, в одній церкві 
брати, сестри і сам пастор за-
хотіли вивчити мову жестів. Ми 
провели ще одну євангеліза-
цію в УТОГ з допомогою друзів 
із Маріуполя та Вінниці. Після 
цього двоє глухих прийшли до 
церкви. За чотири з полови-
ною роки до церкви приходило 
восьмеро глухих, із них залиши-
лося троє. 

У 2013 році я з молоддю 
приїхала в Бердянськ Запорізь-
кої області на море відпочити. І в 
неділю нас запросили до церк-
ви «Єдність у Христі». Перед 
служінням я зустріла четверо 
глухих, запросила на служіння, 
і вони відразу пішли зі мною. Я 
перекладала для них. Їм сподо-
балася ця церква. У церкві була 
одна сестра, яка знала мову же-
стів, і я їй передала це служіння.

Два рази на місяць я приїжд-
жала в Бердянськ для допомо-
ги з перекладом і для навчання 
людей мові жестів. Через дея-
кий час сестра, яка переклада-
ла глухим, перестала служити в 

церкві. І пастор Леонід запро-
понував мені приїхати до них і 
допомогти, щоб не залишилися 
глухі без Слова Божого, бо ніко-
му було їм перекладати.

А ще через кілька днів пас-
тор запропонував поїхати на 
конференцію для місіонерів в 
Рівненську область. Ось там я 
і стала офіційною місіонеркою. 
Слава Богу! Я рада, що можу 
служити повноцінно для Госпо-
да й Церкви.

У Бердянську з серпня 2014 
року я проводжу навчання мові 
жестів членів церкви та біблійні 
уроки для глухих. Слава Богу, 
зібрання відвідують уже четве-

ро з них. Також зустрічаюся з 
невіруючими глухими, допом-
агаю їм як сурдоперекладач в 
побуті, запрошую їх до церкви. 
Багато глухих звертаються до 
мене за допомогою як до пе-
рекладача— і це можливість їм 
послужити.

Одного разу було свя-
то — День інваліда, і я для 
глухих влаштувала солодкий 
стіл. Вони були дуже раді не-
сподіваному сюрпризу, казали, 
що їх так ще ніхто не вітав. 

На фото є глухі, які разом з 
нами пили чай з тортом.

Жанна ПОЛЬОВА

МОЄ ПОКЛИКАННЯ —
 СЛУЖИТИ ГЛУХИМ

місія

Частина нашого серця
залишилась на сході

милосердя
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Уже 13 років Андрій Бри-
люк служить місіонером «Го-
лосу надії» на Ратнівщині. 
Разом із дружиною Олесею 
виховує чотирьох дітей — Ру-
вима, Самуїла, Анну та Яну. 
За час його служіння відкри-
то церкву в Височному. Ве-
деться праця в Млиновому, 
Самарах, Кортелісах, Дома-
новому. Будинки для зібрань 
є у Височному й Млиновому. 
Останньою подією в служін-
ні Андрія стало відкриття у 
Млиновому центру для реа-
білітації алко- та наркозалеж-
них.

— Розкажи Андрію, про 
сім’ю, у якій народився, про 
своє дитинство.

— Народився я в Ратнівсько-
му районі, у селі Прохід. Виріс у 
родині православних християн. 
Нас було п’ятеро дітей.

Мої батьки нечасто молилися 
до Бога. Але обидві бабусі були 
дуже побожні. Із самого дитин-
ства мав у собі бажання шукати 
Бога. Пам’ятаю, якось знайшов 
молитвослов і вивчив із нього 
деякі молитви, зокрема «Отче 
наш». З четвертого класу молив-
ся, не виходив із дому, щоб не 

звернутися до Бога.
Пізніше мій брат став чита-

ти Біблію і сказав, що нерозум-
но молитися завченою «чужою» 
молитвою, а потрібно своїми 
словами спілкуватися з Богом. 
Так, десь у 20-річному віці я по-
чав молитися тими словами, які 
були в серці.

— Чи було щось, що зава-
жало твоєму богошуканню?

— Навчаючись десь у класі 
шостому, якось я запитав у бать-
ка, хто такі віруючі. А він каже: 
«Ой, то страшні люди! Вони па-
дають на коліна і лобом б’ються 
об землю!» Довго я цьому вірив.

У нашому селі були вірую-
чі, які себе називали «духами 
апостолів». Невеличка община, 
може, з десять чоловік. У них так 
було: якщо хочеш спасатися, то 
йди в дім молитви, слухай — і 
нехай тобі Бог відкриває. Нічого 
тлумачити тобі не будуть. Після 
училища я проходив практику на 
лісника і спостерігав за поведін-
кою цих людей. Відштовхувала 
їхня гордість, самоправедність…

Тим часом став шукати Бога 
мій брат. Він із товаришем за-
кривався в кімнаті — і вони чи-
тали Біблію. Мене не брали з 

собою, але я підслуховував їхні 
розмови.

— Що стало поштовхом до 
покаяння перед Богом?

— Ще при відправці в армію 
нам, усім призовникам, подару-
вали Євангелії. Я тоді й не знав, 
що це таке. Але носив її біля сер-
ця у внутрішній кишені. Під час 
служби бачив, як хтось із хлопців 
самокрутки робив із того папе-
ру, хтось — іще гірше… Мене 
це дуже обурювало. Це ж свята 
книга! Хоча вона була для мене 
незрозуміла, але були хлопці, які 
розуміли її й брали в мене чита-
ти.

За час служби дев’ятьох чо-
ловік із нас привезли додому 
мертвими. Це в мирний час. Там 
— нещасний випадок, там — 
аварія… Я приїхав додому цілий 
і неушкоджений, у чому вбачав 
Божий захист.

А взагалі поштовхом до по-
каяння були внутрішні роздуми. 
Серце підказувало, що я живу 
неправильно — і треба щось 
міняти. Ці внутрішні поривання 
втілилися вже після повернення 
з армії. Перед сном я молився 
молитвою «Отче наш» і казав: 
«Господи, я неправильно живу. 
Але не знаю, як це змінити. По-
можи мені!»

І через деякий час Бог по-
дарував зустріч із християнами. 
Їдучи в автобусі, почув розмо-
ву — дві дівчини розмовляли 
про Бога. Мене це здивувало, 
я їх зачепив, почав ставити за-
питання про ікони, діву Марію… 
Вони дуже скромно відповіли: 
«Те, про що ми говоримо, на-
писане в Євангелії. А чи можеш 
ти підтвердити Євангелією свої 
слова?» Я тільки знизав пле-
чима, бо Євангелії не знав. На 
прощання вони мені порадили 
читати Біблію і запросили на бо-
гослужіння.

Я прийшов. Тоді в Ратному 
місіонерську працю вів Ігор Ско-
ць. На служінні все, що пропові-
дували, було мені зрозуміле. У 
кінці вийшли до покаяння дві 
жінки. Мені теж хотілося вийти, 
але я не наважився. Наважився 
через два тижні.

— Що в тобі змінилося з 
моменту покаяння? 

— Найперше — прийшов 
мир. На той час я був замішаний 
в одній протизаконній справі. І в 
думках ішла боротьба: довести 
її до кінця чи зупинитися. Але 
після покаяння Бог дав пере-
могу — і всякі сумніви відійшли. 
Перестав дратуватися, вживати 
нецензурні слова. Важко перелі-
чити всі внутрішні зміни.

— Скільки часу минуло від 
покаяння до рішення стати 
місіонером?

— Півтора року.

— Звідки взялося таке ба-
жання?

— Прочитав у газеті «Голос 
надії» про працю місіонерів. І 
якийсь вогонь зійшов у серце. 
Відчув: це якраз те, що я хотів 
би робити!

До покаяння я займався 
кікбоксингом. Хотів стати про-
фесійним спортсменом. Усе 
виходило, були перспективи… 
Був намір продовжувати нав-
чання в Мінську. Мені це по-
добалося, бо ще з дитинства 
мріяв бути сильним і захищати 
слабших. А ставши місіонером, 
відстоюю істину.

Що ж до спорту, то Бог до-
пустив хворобу. Саме в той мо-
мент, коли я майже назбирав 
грошей, щоб поїхати в Мінськ, у 
мене відкрилася хребтова гри-
жа.

Десь у той період дізнався 
про місіонерську школу в Лу-
цьку. Мені саме зробили опе-
рацію, і на початок навчання я 
ще повністю не одужав. Прий-
шов, кажу: «Чи можна мені на-
вчатися? Я вилікуюся, зароблю 
грошей і віддам!» Кажуть: «Ну, 
навчайся, а там буде видно!»

— А хіба навчання було 
платним?

— Ні. Просто я про це не 
знав… Та був готовий на все, 
аби тільки мене прийняли. Місія 
дуже підтримувала студентів, 
харчування було безкоштовне, 
іноді навіть допомагали з квит-
ком… 

Після навчання постало пи-
тання, де саме проходити прак-
тику з перспективою лишитися 
на постійну працю. Спочатку 
я мав їхати з чотирма іншими 
випускниками в Запорізьку 
область. Але Ігор Скоць, коли 
рекомендував мене в школу, 
дав одну умову: навчити й по-
вернути на Ратнівщину. Тоді в 
Ратному був я — єдиний мо-
лодий брат, один паралізова-
ний дідусь, який жодного разу 

і на служінні не був, і 18 сестер. 
Тому я повернувся і пропрацю-
вав два роки в Ратному. Як тро-
хи налагодилися справи, уже 
був пастор, диякон, почав ор-
ганізовувати працю на півночі 
Ратнівщини. Ось уже 11 років 
тут.

— Як іде праця в цій міс-
цевості? Яка духовна атмос-
фера?

— Коли приїхали сюди пра-
цювати, то церкву можна було 
відкрити практично за зиму. 
Нам допомагали різні церкви, 
зокрема Камінь-Каширська. 
Проводили тижні євангелізацій. 
Клуби були переповнені людь-
ми. Щодня встигали провести 
по 2-3 зустрічі. Височне, Сама-
ри… Потім, почали в Млиново-
му. 

Розкажу про деякі наші по-
милки в служінні. Недаремно 
казав Христос: «Коли прийдете 
в село, то розвідайте, хто там 
достойний, і там перебудьте…» 
Так трапилося, що ми посели-
лися в одної людини, на пер-
ший погляд — нещасна люди-
на, інвалід. А виявилося, що 
вона все життя дурила інших. І 
це людей відштовхнуло від нас, 
мовляв: «У кого вони зупинили-
ся? З ким вони дружать?» Це 
дуже важливо враховувати.

Звичайно, кожен місіонер 
ставить за ціль організовувати 
церкви. Але більше працюємо 
не на показники, а на якість. 
Тобто я міг би сьогодні зібра-
ти повний зал людей. Ви би 
приїхали, побачили, надихну-
лися. Тобто можна «показати», 
але головне не «показники», 
а реальний результат, який не 
завжди відразу видно.

Тут ґрунт непідготовлений, 
непромолений. Набагато легше 
працювати там, де раніше були 
християни, де хтось молився. 
По часу, затраченим зусиллям у 
всіх цих селах уже мали б бути 
церкви, та їх чомусь немає. Ми 
ж тримаємося заданого курсу 
— живемо серед людей, свід-
чимо своїм життям, молимося й 
віримо, що буде пробудження.

— Яких конкретних цілей 
ти хотів би досягнути в 
служінні?

— Чомусь останнім часом 
Бог кладе на серце таку молит-
ву: «Допоможи чути голос Твій, 
розуміти волю Твою і бачити 
руку Твою!» Тобто не просто 
робити те, що є твоєю заба-
ганкою або чиєюсь порадою. А 
саме те, що каже Господь. 

Якщо конкретніше, то од-
нією з останніх цілей був реа-
білітаційний центр. Вона вже 
практично досягнута.

Два напрямки, які тепер зда-
ються мені актуальними, — це 
служіння знедоленим людям і 
дітям.

— Розкажи, як визріло рі-
шення відкрити реабілітацій-
ний центр.

покликання
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— Починаючи служіння на 
Ратнівщині, мені було важливим 
— чи є на те Божа воля і з чого 
почати. Було пророцтво, яке 
мене зміцнило в тому, що Божа 
воля є. Бог забезпечив нас і 
житлом, і заробітком. А почина-
ти будь-яку справу треба, як ми 
зрозуміли, з молитви. 

Щодо служіння реабілітації, 
найбільшою проблемою завжди 
було ізолювати залежних лю-
дей від спокус і «друзів». У нас 
не було досвіду й знань, як це 
краще зробити. Раніше від-
правляли таких по різних цен-
трах — зокрема в Хмельницьку 
область. Це завжди вимагало 
багато матеріальних затрат. 
Тому дуже добре мати свій 
реабцентр. До того ж люди з 
церкви можуть бути задіяними 
в цьому служінні.

Перше питання, яке постало 
— приміщення. У нас з дружи-
ною була одна незадіяна хати-
на, ділянка землі під город… 
І ми вирішили посвятити їх на 
центр реабілітації. На цей час 
приміщення вже повністю під-
готоване до прийняття людей. 
Навіть продуктів є на місяці три 
вперед.

Друге — потрібні служи-
телі-наставники з досвідом 
такого служіння. Я вже чотири 
роки співпрацюю з реабцентра-
ми Хмельниччини, мені подо-
бається їхня результативність: 
за три роки 50 чоловік через 
центри стали християнами, 
членами церков і служителями. 
Ближче з ними познайомив-
шись, я зрозумів: вони дуже 
щирі з реабілітантами. Завжди, 
як одна сім’я, вирішують про-
блеми, підтримують одне одно-
го. Із Хмельницька й Шепетівки 
нам прислали двох братів, бла-
гословили їх на служіння. Бук-
вально сьогодні вони вже мали 
перевезти свої речі.

Є на приміті й другий центр. 
Дуже хороше приміщення, мак-
симально ізольоване, на при-
роді… Я помітив, коли Бог спо-
нукує до якоїсь справи, то не 
тільки тебе, а й інших людей. От 
недавно телефонує один брат, 
розпитує про справи й каже: 
«Подумайте про ще один центр. 
Є можливість вам допомогти». 
Це необхідно, бо якщо приїжд-
жають двоє друзів — їх треба 
розділити. Навіть із однієї міс-
цевості, бажано, щоб не були 
разом. Правда, ми хочемо спо-
чатку цей центр повністю запу-
стити, а вже потім думати про 
другий. А людей, які потребу-
ють реабілітації, є дуже багато.

— З твого досвіду, які 
методи євангелізації тепер 
найбільш дієві?

— Найважливіше — мати з 

людьми особисті стосунки. На-
йчастіше розмова з людиною 
після богослужіння дає більше, 
ніж саме богослужіння. Так я 
орієнтую і членів церкви — щоб 
кожен помічав людей, із якими 
можна поспілкуватися, просто 
запитати: «Як життя?» А іноді й 
прийти до них додому, чимось 
послужити.

Тепер наші зібрання відві-
дує сім’я, у якої два роки тому 
згоріла хата. У них опустилися 
руки, ніхто не допомагав. Ми 
приїхали з братами, зробили, 
що могли — стелю підбили, під-
логу здерли, щось пожертвува-
ли… Спочатку вони ходили на 
служіння із вдячності, а сьогод-
ні бачимо, що вже дуже близькі 
до примирення з Богом. І всім 
людям розказують позитивне 
свідчення про церкву.

— Як тобі вдається при 
зайнятості служінням при-
діляти увагу сім’ї?

— Я прихильник того вчення, 
у якому на першому місці Бог, 
на другому — сім’я, далі вже 
— служіння й робота. Я багато 
ґуль набив, не розуміючи цього. 
Диявол завдає великої шкоди, 
коли немає достатнього спілку-
вання з дітьми.

Ми дуже рідко виїжджаємо 
на природу, але намагаємо-
ся знаходити таку можливість. 
Одного разу відпочивали біля 
одного колодязя, з якого усі 
люблять брати воду. І познай-
омилися там із сім’єю, яка шу-
кала Бога. Ми дуже гарно по-
спілкувалися, дали їм адресу 
церкви. Вчора вони мали бути в 
Ратному на богослужінні.

Після цього випадку зробили 
висновок: якщо щиро служиш 
Богові, навіть відпочинок може 
перетворитися на євангеліза-
цію. Буває, що і на євангеліза-
ціях так не зможеш досягнути 
людей.

— Ви пройшли через різні 
випробування, зокрема че-
рез пожежу. Що було най-
важче пережити за ці роки?

— Матеріальні втрати легше 
перенести. Хоча та пожежа за-
лишила якусь внутрішню трав-
му. Дружина це дуже близько 
до серця взяла, ще й досі має 
наслідки для здоров’я.

Були й аварії, і хвороби, і 
замахи на життя… Але важче 
не це, а коли хтось із церкви 
відступає від Бога. Коли дово-
диться когось вилучати. Коли 
ти вкладаєш у когось душу, а 
він це зневажає.

— А бували моменти, коли 
ти вагався, чи продовжувати 
далі служіння?

— Ні. Ні разу.

— Що тебе зміцнює, коли 
важко?

— Буває, що хтось навер-
неться до Бога. Або приходить 
довгождана відповідь на мо-
литву. Буває, просто морально 
хтось підтримає, вислухає…

— Чого ти навчився від 
Бога за час служіння?

— Коли про щось пропові-
дуєш, навчаєш, відразу сам 
здаєш екзамен на те саме. Так 
і відбувається духовний ріст. Ти 
не можеш вимагати від інших 
того, чого сам не досягнув.

От, наприклад, я пропові-
дую: «Сьогодні центри реа-
білітації переповнені і настає 
час, коли знедолені люди при-
ходитимуть до нас у доми мо-
литви. І нам потрібно бути гото-
вими їх прийняти, нагодувати, 
одягнути!..» Не встигаю приї-
хати додому — вже прийшла 
бездомна людина. Запрошуємо 
в дім, допомагаємо, чим може-
мо. Потім діти підходять: «Тату, 
що, був екзамен?»  — «Так, був 
екзамен!»

Часом люди, яким служиш, 
навчають тебе більше, ніж ти 
— їх. Тільки потрібно бути уваж-
ним.

— На твою думку, чому 
так мало людей відгукуються 
на заклик до місіонерства? 
Ти ж теж міг проігнорувати 
його, але відгукнувся.

— Для мене були взірцем ті 
брати, які нам проповідували. 
Ігор Скоць та інші служителі, 
що приїжджали, показали нам 
приклад. «Учень — не більший 
за вчителя», коли ти бачиш пе-
ред очима живий приклад, то 
не лишається нічого іншого, як 
наслідувати його.

А друге, чи навіть це на пер-
ше місце можна поставити: 
тільки коли подолаєш власний 
егоїзм, почнеш бачити потреби 
інших. Оце основна проблема, 
яка не дозволяє людині посвя-
тити себе служінню.

— Твої побажання чита-
чам, зокрема людям, які не 
задіяні в жодному служінні.

— Мені подобається вислів 
одного єпископа: «Скажи мені 
твою мрію — і я скажу твоє 
майбутнє!» Нещодавно ми про-
вели в церкві опитування (від 
найменшого до найстаршого): 
«Що б ти хотів зробити для Го-
спода?» Результати нас вра-
зили. Хтось із дітей хоче стати 
місіонером, хтось пастором, 
хтось вчителем недільної шко-
ли, хтось регентом, хтось про-
повідником…

Я хочу побажати: перш за 
все знайдіть у своєму серці 
мрію. Що б ви хотіли зроби-
ти для Бога? Із цим бажанням 
прийдіть до Бога — і Він допо-
може його здійснити! Можна 
дати людині якесь доручення, 
до якого в неї серце не лежить. 
Вона не захоче цим клопотати-
ся. Бог кладе на серце — і Бог 
допомагає це втілити.

Молодь часто не задіяна 
тому, що вона не шукає в собі 
бажання. Завдання служи-
телів — допомогти їм відкрити 
свої таланти, показати, як це 
прекрасно служити Богові!

Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ

Гортаючи сторінки в Інтер-
неті, переглядаючи газети, на-
штовхуємось на інформацію: 

«Молода подружня пара по-
трапила в автомобільну аварію і 
ніхто не лишився живим…»

«Мати, яка помирає від 
страшного діагнозу «рак», зали-
шаючи свою багатодітну сім’ю 
на чоловіка, зломленого горем 
та втратою…»

«Син, якого мобілізували на 
війну і який вже ніколи не повер-
неться до своїх батьків…»

«Літак, який так і не призем-
лився з малими дітками на бор-
ту…»

І цей список нескінченний… 
Напевно, у кожного є що згада-
ти, той біль, який не можна ані 
описати, ні пояснити…

Чому ж у світі так багато болю 
і страждань? Чому гинуть невинні 
від природніх катаклізмів, поми-
рають ненароджені від мільйонів 
абортів, терплять знущання без-
захисні? І основне питання, яке 
мимоволі постає: де Бог, коли 
це все відбувається? Невже Він 
не може зупинити жахливі речі, 
про які ми дізнаємося з новин, 
від наших друзів або з власного 
досвіду? Невже, зло існує саме 
по собі і воно неконтрольоване? 
Саме на ці питання намагається 
дати вичерпну відповідь автор 
книги «Зло торжествує та про-
грає: як кричущі гріхи служать 
славі Христа» Джон Пайпер.

Крок за кроком для читача 
розгортається можливість по-
дивитися на вселенське зло з 
боку Божого всевладдя та все-
могутності… Один з прикладів 
цього — історія Йова. Автор 
наводить біблійний діалог, який 
відбувався між Богом та дияво-
лом: «І відповів сатана Господеві 
й сказав: Чи ж Йов дармо боїть-
ся Бога? Чи ж Ти не забезпечив 
його, і дім його, і все, що його? 
Чин його рук Ти поблагословив, 
а маєток його поширився по 
краю. Але простягни тільки руку 
Свою, і доторкнися до всього, 
що його, чи він не зневажить 
Тебе перед лицем Твоїм? І ска-
зав Господь до сатани: Ось усе, 
що його, у твоїй руці, тільки на 
нього самого не простягай своєї 
руки!» (Йов 1:9-12). Чи знав про 
цей діалог Йов? Адже ні на один 
крок дияволу не можна було пе-
реступити межі, встановлені Бо-
гом.

Наступний приклад — Йо-
сип, проданий в рабство своїми 
ж рідними братами… Як можна 
було це пережити? Роки не-
волі, наклепу, безчестя доброго 
імені, рабської праці… Йосип, 
напевно, багато міг би поста-
вити питань Богові про свою 
долю. Автор нагадує, що трохи 
раніше відбувалася така історія. 
Бог склав заповіт з Авраамом: 
«І промовив Господь до Авра-
ма: «Добре знай, що потомство 
твоє буде приходьком в землі 
не своїй. І будуть служити вони, 
і будуть їх мучити чотири сотні 
літ. Але народ, якому служити 
вони будуть, Я засуджу; та вони 

потім вийдуть з великим маєт-
ком. А ти до своєї рідні прий-
деш у мирі, у старості добрій 
похований будеш. А покоління 
четверте повернеться сюди, 
бо досі не повний ще гріх амо-
реянина» (1М. 15:13-16). Джон 
Пайпер пише: «Як ми бачимо, 
ще на самому початку завітних 
взаємовідносин зі Своїм вибра-
ним народом Бог прорікає його 
чотирьохсотлітнє перебування в 
Єгипті, а потім — повернення до 
землі обіцяної». Чи знав про це 
Йосип? Навряд чи. Тільки в роз-
квіті свого перебування в Єгипті 
він каже, що це Бог послав його 
туди… Але ж, Йосипе, тебе про-
дали твої ж брати! При чому тут 
Бог? А він каже: «І послав мене 
Бог перед вами зробити для вас, 
щоб ви позостались на землі, і 
щоб утримати для вас при житті 
велике число спасених. І вихо-
дить тепер, не ви послали мене 
сюди, але Бог. І Він зробив мене 
батьком фараоновим і паном 
усього дому його, і володарем 
усього краю єгипетського» (1М. 
45:7-8). Але чи закінчились такі 
історії на біблійних оповідях про 
Йосипа, Йова та багатьох інших? 
Чи закінчаться вони в якийсь 
період нашого земного життя? 
На жаль, ні…

Тому ціль автора книги — 
дати вам силу та любов до всіх 
людей, враховуючи ваших во-
рогів (див. Мв. 5:43-44). Ця лю-
бов «усе зносить, вірить у все, 
сподівається всього, усе тер-
пить» (1 Кор. 13:7), а переносити 
доведеться багато. І без світо-
гляду, який здатний під верхо-
венством Христа справитися 
з нескінченним злом і болем, 
що не слабшає, ми зазнаємо 
поразки, піддавшись гніву чи 
жалю до себе. Але це — пряма 
протилежність любові. Якщо ми 
хочемо все витримати й пере-
нести, не втративши віри й надії, 
то нам необхідно подивитися на 
кричущі гріхи в людській історії 
Божими очима». І нехай ця книга 
ще раз нагадає вам, що у Бога 
дійсно все під контролем… Аб-
солютно все…

Пайпер Д. Зло
торжествует и прои-

грывает: как вопиющие 
грехи служат славе
Христа. — К.: Нард,

2014. — 168 с.

твоя книжкова полиця

ЗЛО ТОРЖЕСТВУЄ
І ПРОГРАЄ
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«Послухайте ж притчу про сія-
ча. До кожного, хто слухає сло-
во про Царство, але не розуміє, 
приходить лукавий, і краде посія-
не в серці його; це те, що посія-
не понад дорогою. А посіяне на 
кам’янистому ґрунті, це той, хто 
слухає слово, і з радістю зараз 
приймає його; але кореня в ньо-
му нема, тому він непостійний; 
коли ж утиск або переслідування 
настають за слово, то він зараз 
спокушується. А між терен посія-
не, це той, хто слухає слово, але 
клопоти віку цього та омана ба-
гатства заглушують слово, і воно 
зостається без плоду. А посіяне в 
добрій землі, це той, хто слухає 
слово й його розуміє, і плід він 
приносить, і дає один у сто раз, 
другий у шістдесят, а той утрид-
цятеро» (Мт. 13:18-23).

Це притча, яку віруючі люди 
знають мало не напам’ять. Але 
знання ще не свідчить, що ми 
правильно живемо. Розповівши 
притчу про сіяча, Ісус мав пев-
ну мету. Вона розставляє все 
на свої місця, виділяючи чотири 
категорії людей, чотири роди 
сердець. Їх об’єднує те, що в них 
було посіяне добірне Боже Сло-
во. І проблема була не в слові, 
не в зерні — воно було добірним, 
плідним. Проблема в ґрунті, на 
який сіялося це зерно. Цим ґрун-
том є наші серці. Премудрий Со-
ломон за тисячу років висловив 
таку думку: «Найбільше, що бе-
режеться, бережи своє серце, бо 
з нього джерела життя».

Ми унікальні істоти: ми 
пізнаємо багато чого, але не 
знаємо самі себе. Щоразу ми 
щось нове й дивне відкриваємо 
в собі. Бог не обділив нікого. Він 
дивно створив усіх нас. Але від 
нас залежить те, який плід ми 
принесемо для Бога у своєму 
житті. Євангелія буде пропові-
дувана по всій землі. Тобто всі 
ниви будуть засіяні, але резуль-
тат буде різний. Часто,  переб-
уваючи на багатолюдних зібран-
нях, я так мрію, щоб кожен з нас 
був плідною землею.

Я САМ НЕ МОЖУ ПРИНЕСТИ 
ДОБРОГО ПЛОДУ
Ніхто з нас не народився з 

добрим серцем. Не думайте: 
«Хіба я винен, що я таким наро-
дився впертим. Хіба я винен, що 
від природи твердий, як дуб, і 
ніщо не зворушує мене». Винен! 
Ти мусиш працювати над собою, 
пам’ятаючи, що сам по собі ти не 
можеш принести доброго плоду. 
Це нульова точка нашого руху 
вгору — усвідомлення того, що в 
мені нічого доброго не живе. Але 
мені допоможе Господь.

Якщо у твоєму житті не було 
цієї відправної точки, ти нічого не 
зможеш змінити у своєму жит-
ті. Я народився у віруючій сім’ї і 

фактично ніколи не був у світі. 
Я ходив на зібрання, співав, не 
крав, не гуляв, не пив. Але у 18 
років, коли Господь торкнувся 
мене, я зрозумів, що моє серце 
було порожнє, гріховне і ні на що 
не придатне. Це була моя від-
правна точка.

Ніхто з нас, якими б добри-
ми ми себе не вважали, не 
може принести доброго плоду. 
Біблія стверджує: «Всі згрішили 
і позбавлені Божої слави». Ми 
відрізані від Божого життя. А 
відрізана гілка ніколи не зможе 
плодоносити. Це дуже неприєм-
но усвідомлювати, але без цього 
неможливо. Та Господь, приво-
дячи нас до усвідомлення своєї 
неспроможності, ніколи не зали-
шає нас в цьому стані.

Розгляньмо ж різні види на-
ших сердечних ґрунтів.

СЛУХАЄ, АЛЕ НЕ РОЗУМІЄ
Це перший вид ґрунту. Що ж є 

причиною нерозуміння? По-пер-
ше, загрубіле серце. По-друге, 
відсутність інтересу до істини. Ці 
дві причини зумовлені тим, що 
людина дуже прив’язана до того 
чи іншого гріха і боїться розлучи-
тися з ним. Цим людям і так до-
бре, вони вже все знають і мають 
все, що їм потрібно. До такого 
виду належали серця фарисеїв 
та книжників. Ісус проповідував 
їм, але їх не торкалося це. Вони 
лише хмурилися і висували пре-
тензії. І це була та категорія лю-
дей, які тримали закон Божий у 
своїх руках. Та в них було слово в 
мозку, а не в серці. Хоча між моз-
ком та серцем всього 32 см — 
часто це буває відстань, якої ми 
не можемо подолати. І ми зали-
шаємося тими людьми, які все 
знають, але мають порожнє жор-
стоке серце. Духовний плід таких 
людей — рівний нулеві.

НЕПОСТІЙНИЙ
Початок опису цього типу лю-

дей тішить. Це люди, які слухають і 
з радістю приймають. Ми тішимо-
ся, бачачи таких людей. Але в чому 
тут каверза: кінцевий результат 
їхнього життя — безпліддя. Чому 
вони не принесли плоду? Вони не 
пустили коріння віри, не зміцню-
валися в Ісусі, а почали надіяти-
ся на себе. Цим людям здалося, 
досить того, що вони увірували, 
ходять до церкви, прийняли водне 
хрещення. Усі ці кроки добрі, але 
ми говоримо про кінцевий резуль-
тат — про плід.

Ось приклад таких людей із 
Біблії. Це учні Ісуса Христа. Вони 
ходили за Ним, проповідували, 
вчиняли чудеса… Та коли на 
останній вечері Ісус сказав їм: 
«Хто не буде їсти Мого тіла та 
пити Моєї крові», вони спокуси-
лися. Вони мали певну межу, до 
якої були здатні приймати Ісуса. 

А ці Його слова не сподобалися 
їм.

Так само серед нас є віруючі 
люди, які думають, що йти за Ісу-
сом —  завжди легко й приємно. 
А терпіти, страждати — це вже 
не для них. Бог не обіцяв нам 
вирішення всіх проблем. Він нам 
казав, що як Він страждав, так і 
ми будемо страждати.

Ісус чітко заявив: «Хто хоче 
йти вслід за Мною, нехай зре-
четься самого себе, візьме хре-
ста свого і тоді йде за Мною». 
Тобто ми повинні позбавитися 
егоїзму і почати жити не для 
себе. А не просто насолоджу-
ватися тим хлібом, який дає 
Господь, і нічого не робити для 
того, щоб здобувати його. По-
чувши такі слова, деякі люди 
сказали: «Хто Його може слуха-
ти». Або, як ми тепер можемо 
казати: «Нащо мені така Церк-
ва?!» Але такі люди плоду не 
принесуть. 

ЖИТТЄВІ КЛОПОТИ
Ця категорія людей ніби слу-

хає та розуміє, і кореня пустила, 
і листя вже зазеленіло, й навіть 
зацвіла. Але є одна проблема: 
плоду немає. До такої категорії 
я б відніс багатого юнака, який 
підійшов до Ісуса з надзвичайно 
важливим питанням: «Що мені 
робити, щоб успадкувати життя 
вічне?» Христос порадив йому 
виконувати заповіді. Той відповів, 
що виконав їх усі ще з юності. 
Ісус полюбив цього хлопчину. І 
вже здавалося, до плоду — один 
крок. Але Ісус вказує йому на не-
видимий мотузок, який тримає 
його — любов до багатства. Хри-
стос відчув це і сказав: «Хочеш 
бути досконалим (іншими слова-
ми: хочеш принести плід), про-
дай все, роздай і йди за Мною».

Так, ти віруючий, ти коріння 
пустив і навіть виконуєш Божу 
волю (тобто зеленієш і цвітеш), 
але Господа цікавить не це. 
Йому потрібен плід. Юнак, по-
чувши останні слова Ісуса, зажу-
рився й відійшов похнюплено. В 
його житті не було плоду, тому 
що любов до чогось іншого, 
окрім Бога, була в його серці. І 
це заглушило все добре, посіяне 
словом Божим та Духом Святим. 

Тому бережімо свої серця. 
Якщо ми вірою прищепилися до 
Ісуса, то не дивімося ні на що інше, 
а лише на Звершителя нашої віри.

Люди цієї категорії були 
близькі до спасіння. Але в ре-
зультаті залишилися такими ж 
безплідними, як і люди двох по-
передніх категорій.

ПОСІЯНЕ В ДОБРОМУ 
ҐРУНТІ
Остання зі згаданих кате-

горій включає в себе серця, які 
слухають слово і його розуміють. 
Вони прямо дивляться у Слово 
Боже, як у дзеркало, і бачать 
лише себе. Зараз дуже багато є 
таких, які тримають це дзеркало 
косо. І коли читають: «В останні 
дні будуть люди…», то кажуть: 
«О, справді, отам і там такі є».

Але тримаймо правильно 
Боже Слово, слухаймо і розумій-
мо. Якщо написано: «Всі згрі-

шили» — це стосується й мене. 
Якщо написано: «Покайтеся!», 
то я готовий зробити це. Якщо 
написано: «Хто буде вірувати, 
той матиме вічне життя», то я 
готовий усім серцем сказати: 
«Вірую, Господи!»

Зараз дуже багато таких лю-
дей, які самі не читають Біблії, 
а бігають по пророках, носять 
аркушики з записаними про-
роцтвами, ніби це суперслово. 
Але я застерігаю вас від цього. 
Не ризикуйте своєю душею. Не 
забуваймо, що Бога цікавить кін-
цевий результат — плід.

Ти голосно молишся, маєш 
інші мови. Це добре. Але помил-
кою п’ятдесятників є те, що вони 
вважають це плодом. Але нас-
правді це не так. Це наближає 
нас до плоду, але не є самим 
плодом. Для того, щоб виросли 
плоди, потрібна земля, вода і 
сонце. Але ні земля, ні вода, ні 
сонце не є плодом. Плід — це 
те, що родиться в нашому серці 
під впливом різних факторів, які 
сприяють плодоношенню.

Ми повинні заповнити свій 
розум Словом Божим, а потім 
перенести його у  своє серце. І 
саме це трансформує нас. Ти 
не зможеш змінитися сам. Але 
віддайся в руки Того, Хто може 
це зробити, Того, Хто буде тебе 
преображати, Хто забере твоє 
камінне серце і дасть тобі нове. 
І коли ти наближатимешся до 
Нього, Його роси будуть падати у 
твою душу. Ти будеш отримувати 
від Нього живильну силу і разом з 
Ним приноситимеш плід. У Книзі 
пророка Осії, 14:9, сказано: «З 
Мене знайдений буде твій плід».

Отже, секрет плодоношен-
ня  — впустити Бога у своє сер-
це. Це бути відрізаним від гріхов-
ного кореня і прищепленим до 
істинної виноградної лози вірою. 
Бо Ісус сказав: «Хто буде про-
бувати в  Мені, той рясно заро-
дить». І це не якась певна мить, 
а постійність перебування в Ісусі 
та постійна потреба в Ньому. Я 
сам не можу любити ворогів та й 
іноді навіть друзів, не можу добре 
виховати дітей. А з Ісусом можу. 
Сам по собі я безсилий, а в Ньо-
му сильний.

Жодна релігія світу не змінює 
сердець людей. А Ісус робить 
це. Він показав нам на прикладі 
власного життя, що означає при-
носити плід —  плід любові, ла-
гідності, співчуття. Він хоче, щоб 

ми ставали схожими на Нього.  
Бо Христос не зможе з’єднатися 
у вічності з Невістою, яка буде не 
відповідною Йому.

Бог любив людей, і ми по-
винні любити їх. Він їм співчу-
вав, і ми повинні співчувати. Ісус 
прийшов на землю, щоб вирвати 
нас з пазурів гріха, і ми повин-
ні вести людей до спасіння. Ісус 
показав нам приклад, дав нам 
усі засоби для плодоношення. І 
нині очікує від нас плоду духа.

НАСЛІДКИ 
ПЛОДОНОШЕННЯ
У Слові Божому сказано: 

«Тим прославиться Отець ваш 
Небесний, якщо ви принесете 
багато плоду».

Бог вибрав для себе народ 
ізраїльський. Він усе зробив для 
того, щоб вони приносили для 
Нього плід. І Він чекав цього 
плоду. Але євреї пішли не тим 
шляхом. Щось подібне тепер ми 
можемо бачити й серед віруючих 
людей. Євреї казали: «Я єврей, 
обрізаний, закон — у нас, храм — 
наш! Мойсей наш вождь. Месію 
чекаємо. Чого ще треба?! Ми су-
пернація». І ця «супернація» мала 
всі атрибути, але не мала плоду. 
І саме тому вони відломилися, а 
ми з вами прищепилися.

Вони хвалилися зовнішнім. 
А Ісус плакав. Бо серця їхні за-
лишалися безплідними. І Бог не 
славився через них.

Наш плід  є світлом для світу. 
Немає плоду — немає світла.

І останнє: для того, щоб був 
плід, потрібно важко працювати. 
Він так просто не дається. Якщо 
ти не хочеш працювати над со-
бою — не буде плоду. Ісус на 
власному прикладі показує нам, 
що нічого легко не дається. Та 
це принесло свій результат. Нині 
на Землі є Його Церква. Нині ми 
з тобою спасенні.

Тому прийми спасіння вірою 
і починай працювати. Починай 
рухатися, починай прагнути, 
шукай Божого лиця, прагни до 
Нього — і твоє життя буде онов-
люватися. І буде плід робитися, і 
буде легко любити, і легко буде 
жертвувати, легко буде проща-
ти. А якщо тобі важко, то поглянь 
на Голгофу, на Його рани та 
страждання, результатом яких є 
щедрий плід — багатомільйонна 
Церква Христова. 

Михайло ПАНОЧКО

проповідь

ПРИТЧА ПРО СІЯЧА
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Напевно, всім дівчаткам 
подобається проводити час 
перед дзеркалом. Коли люди-
на акуратно зачесана, гарно 
одягнена, на неї приємно ди-
витись. Але іноді за красивою 
зовнішністю можуть ховатись 
негарні слова, погані думки і 
вчинки. Богові приємно, коли 
людина — вінець творіння — 
виглядає гарно не лише зов-
ні, а й усередині. Бог ство-
рив  дзеркало, дивлячись в 
яке людина може бачити своє 
справжнє відображення. Це 
Біблія, Його Слово.

Марійка була дуже 
красивою дівчинкою. Не 
раз вона чула на свою 
адресу: «Красуня!» 
Вона гордилась тим, 
що є найкрасивішою 
в класі. Одного дня 
вона особливо довго 
стояла біля дзеркала, 
їй хотілось виглядати 
найкраще, адже в неї 
День народження. Яке 
плаття одягнути, яку 
зачіску зробити? Тут з 
кухні почувся мамин го-
лос: «Марійко, в тебе сьо-
годні гості, потрібно при-
брати в домі, накрити стіл. Я 
сама не встигну все зробити».  
— «Але ж, матусю, я ще не го-
това! Вибач, але я не зможу 
тобі допомогти».

Весь час, доки мама готу-
вала страви для гостей, Марій-
ка кружляла перед дзеркалом. 
Вона переміряла всі свої плат-
тя, переробила багато зачісок. 
Нарешті вона вийшла зі своєї 
кімнати і запитала в мами: 
«Матусю, як ти думаєш, я спо-
добаюсь гостям в цьому платті 
і з цією зачіскою?» — «Не хви-
люйся, доню, звичайно сподо-
баєшся», — стомлено промо-
вила мама.

Свято пройшло весело. 
Коли гості розійшлися, Марій-
ка почала розглядати пода-
рунки. «Марійко, я ледве не 
забула, це тобі подарунок від 
бабусі», — сказала мама і про-
стягнула паперовий пакунок. 
Марійка взяла в руки пакунок 
і прочитала на ньому: «Дзер-
кало». «Цікаво, — подумала 

вона, — навіщо мені бабуся 
прислала дзеркало?»

Коли вона розгорнула па-
кунок, її здивування стало ще 
більшим. В ньому виявилася 
Біблія, з якої випав конверт.

Вона відклала книгу і поча-
ла читати лист: «Моя дорога 
внучко! Я вітаю тебе з Днем 
народження!

Перш ніж побажати щось 
тобі я просила мудрості у Бога. 
Як часто побажання  людей 
бувають порожніми і непроду-

маними. Я часто бачу в місті 
твоїх ровесниць, які негарно 
поводять себе, не поважають 
батьків, неуважні до старших. 
Я хочу побажати тобі, щоб ти 
була красивою своїми вчин-
ками, своїм ставленням до 
ближніх. Щодня ти збираєшся 
в школу і дивишся в дзеркало, 
щоб поправити свій комірець, 
волосся, щоб гарно виглядати 
зовні. Біблія — це незвичайне 
дзеркало. Читаючи її, ти зро-
зумієш, яка людина справді 

красива. Дивись в це дзер-
кало, і ти по-іншому поба-
чиш свої вчинки і багато 
чого навчишся».

Бабусин лист не 
залишив дівчинку 
байдужою. Марійка 
раніше ніколи не заду-
мувалась про внутріш-
ню красу. Вона була 
задоволена своєю 
зовнішністю і гадала, 
що їй більше нічого не 
потрібно. Вона почала 

читати Біблію. Скіль-
ки мудрості було в цій 

Книзі! Їй було соромно 
усвідомлювати свої не-

гарні вчинки, грубі слова, 
сказані своїм однокласникам. 

Особливо соромно їй було 
за те, що вона не допомогла 
мамі в свій День народження, 
а весь час провела біля дзер-
кала, прикрашаючи себе. Вона 
прочитала в Біблії про Ісуса, 
Який може допомогти їй стати 
кращою. Вона прийняла Його 
в своє серце, і з того часу Він 
став її найкращим порадни-
ком, а Біблія улюбленою кни-
гою.

Тепер Марійка прагне, щоб 
її вчинки, слова,  її серце  були 
відображенням краси Ісуса.

Настасія Романенок

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

ВІТАЮ ВАС,
МОЇ МАЛЕНЬКІ ДРУЗІ! 
Сьогодні ми з вами порозду-

муємо, що таке краса. 
Напевно, кожен з вас любить 

все красиве: красивий одяг, кра-
сиві речі, красиві будівлі. Ви захо-
плюєтесь красою навколишнього 
світу: блакитним небом з білими 
хмаринками, вранішнім сонеч-
ком, зоряним небом, красивими 
квітами, деревами з їхніми плода-
ми, мальовничими горами і доли-
нами, ріками і озерами. Великий 

Художник і Творець створив все 
це для людини, яка була верши-
ною досконалості і краси. Та гріх 
спотворив її красу. 

 В Біблії є багато прикладів, 
коли люди, які були зовні дуже 
красивими, робили злі вчинки, 
як, наприклад, Саул чи Авесса-
лом. Ангел, поставлений на Божій 
горі, був вінцем краси, але через 
це загордилось його серце, і Бог 
скинув його на землю.

Ісус Христос прийшов, щоб 
звершити свій хресний подвиг 

і повернути людині її красу.  Він 
Своїм життям, Своєю любов’ю, 
Своєю вірністю Небесному Отцеві 
показав нам приклад справжньої 
краси. В чому ж вона полягає? 

У Слові Божому читаємо: 
«Краса — то омана, а врода —
марнота, жінка ж богобоязна 
буде хвалена». 

Народні прислів’я говорять: 
«Птиця красна пером, а людина 
знанням», «Не одяг красить лю-
дину, а добрі діла».

Людина, яка пізнала Бога і 
йде за Христом, намагається на-
слідувати Його своїми вчинками, 
своєю поведінкою. Тоді вона ві-
дображає красу Ісуса, який живе 
в ній. Псалом 44 описує красу 
доньки Небесного Отця, яка зна-
ходиться в її серці. Цю красу мож-
на порівняти з діамантом, граня-
ми якого є любов, милосердя, 
смирення, довготерпіння, благо-
честя, доброта, віра, щедрість. 

Загляньмо кожен у своє сер-
це. Що в ньому? Чи подібне воно 
до діаманта? Для того, щоб воно 
стало справжнім діамантом, Бог 
шліфує його грані. Віддаймо своє 
серце Ісусові, і тоді воно зможе 
засяяти справжньою красою.

НЕЗВИЧАЙНЕ ДЗЕРКАЛО

Серце (притча)

Конкурс

В однієї доброї мудрої бабусі запитали:
— Бабусю, ви прожили таке тяжке життя, а душею зали-

шились молодою. Чи є у вас якийсь секрет?
— Є, дорогі. Все добре, що мені зробили, я записую в 

серці, а все погане — на воді. Якби я робила навпаки, то 
серце моє було б зараз усе порубцьоване. А так воно — наче 
духмяний рай.

   Бог дав нам однаково доро-
гоцінні здатності: пам’ятати і заб-
увати. Коли нам роблять добро 
— вдячність вимагає пам’ятати 
його, а коли роблять зло — 
любов вимагає забути його.

Г. Юдин

на кращий вірш про Божу красу 
та красу Божого творіння. Пе-
реможці будуть нагороджені, а 
кращі вірші будуть надруковані 

на нашій дитячій сторінці.

Порятуйте красу
Порятуйте красу –

У зерні, у стеблі, у росині,
Порятуйте красу –

У бджолині і в солов’ї,
Бо з усіх дефіцитів

Найбільше потрібні людині
Нелинялі, нетлінні

Скарби безкоштовні її.

Порятуйте красу –
У привітному доброму слові,

Порятуйте красу –
У відправленім вчасно листі,

Ви її порятуйте
В своїй безкорисній любові,

Ви її порятуйте
В душевній своїй чистоті.

Ви її поверніть у притихлу,
Натомлену днину,

Доки німб сонцесяйний
У ночі потворній не згас,

Ви її захистіть,
Як довірливу ніжну дитину...

Порятуйте красу –
І вона порятує вас! 

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

Олена Матушек
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Виходить щомiсяця

№4 (квітень 2015)

1.Хижий звір, згадується в Євангеліях. 2.Бабуся Тимофія. 3.Пер-
сидське ім’я Гадаси. 4.Брат Давидів. 7.Диякон Єрусалимської церкви. 
8.Місто (див. Числа 32:3). 9.До нього промовляла ослиця. 15.Мати 
царя Єзекії. 16.Суддя Ізраїлю. 19.Вона відлетить, а зерно залишить-
ся. 20.Ефіопський цар. 21.До неї прирівнюють життя людини. 25.Якщо 
воно не помре, то не буде плоду. 26.Дрібна монета. 28.Овоч, який спо-
живали ізраїльтяни в Єгипті. 29.Воїн Давидового війська, чоловік Вір-
савії. 

КРОСВОРД
5.Один з дарів, які мудреці принесли Ісусові. 6.Хитрий звір. 10.Національність Тита. 11.Син Лотів. 

12.Одне з пограничних міст племені синів Асирових (див. Ісуса Навина 19:25). 13.Божа гора. 14.Третій міся-
ць за єврейським календарем. 17.Вона роздерлась у храмі надвоє.  18.Той, хто збирав податки, встановлені 
Римом. 22.Батько апостола Левія. 23.Країна, у якій проживав Нааман. 24.Міра землі. 27.Давидів дідусь. 
29.Потік біля міста Сузи. 30.Поклав руки на Савла – і той прозрів. 31.Один із євангелістів.  

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у № 3/2015
По горизонталі: 1.Солома.  3.Ітамар. 7.Наум. 9.Ісак. 10.Ана. 13.Махла. 14.Ераст. 16.Сто. 19.Амма. 

20.Рама. 23.Андрій. 24.Патара. 
По вертикалі: 1.Смірна. 2.Малх. 4.Тарс. 5.Ревека. 6.Нісан.  8.Мелхола. 9.Іссахар.  11.Дан. 12.Нер. 

15.Завіса. 17.Текоя. 18.Тавіта. 21.Воші. 22.Сила. 

ПОМИЛКИ ВІРУЮЧИХ БАТЬКІВ
ВАШІ ДІТИ ВАРТІ КРАЩОГО!
Щоб правильно виховувати ди-

тину, треба багато про що потурб-
уватися, зокрема про те, щоб по-
збутися своїх помилкових уявлень 
про виховний процес. Назвімо сім 
таких помилок, які заважають бать-
кам виховувати своїх дітей у вірі. 

1. Я не можу розповідати 
своїм дітям про Бога, тому що 
сам я  — лицемір. Гірка правда 
полягає в тому, що всі ми  — ли-
цеміри. Ми живем по-одному, 
але хочемо мати вигляд, ніби все 
по- іншому. Про це казав Мой-
сей. Про це казав й Ісус. Апостол 
Павло теж казав про це. Уся Біблія 
знову і знову згадує цю неприємну 
історію. Але рецепт Божого Слова 
простий — заспокоїтися й жити 
в благодаті, дарованій нам через 
Христа. Так, будуть рани та си-
няки. Але ми беремо свій хрест і 
живемо життям, яке нам дане. Не 
здавайтеся! Ваша дитина бачи-
тиме, як ви працюєте над своєю 
вірою, і зможе взяти необхідну на-
уку з вашої наполегливості.

2. Мені ще багато в чому 
слід розібратися самому, перш 
ніж виховувати дитину. Згідно з 
тим, що написано в Книгах Вихід 
та Повторення Закону, ви вже 
знаєте все, що потрібно знати. 
Одного дня ваша дитина запитає у 
вас щось, цікавлячись причинами 
вашої віри. У вас є особисте свід-
чення — ваша версія історії Пасхи, 
вашого визволення, у вас є свої 

манна й перехід через води моря, 
є свідчення дивних чудес Христо-
вих, які торкалися вашого життя, 
даруючи спасіння. Продовжуйте 
покладатися на Нього, вчитися в 
Нього — і ви ростимете як духов-
ний вихователь теж.

3. Моя дитина — це чистий 
аркуш, на якому я пишу. До-
слідники вивчають це питан-
ня вже не один десяток років і 
не можуть дійти спільної думки 
щодо того, що більше впливає на 
розвиток дитини: вроджені якості 
характеру чи виховання. Від-
повідь на це питання дуже зале-
жить від конкретних обставин та 
різних уточнюючих моментів. На 
кожну дитину, яка духовно роз-
цвіте  в певних умовах виховання, 
знайдеться й така, якій такі умови 
більше нашкодили ніж поспри-
яли. Бог створив вашу дитину, 
наділивши її унікальною душею, 
маючи для неї унікальний план 
задовго до того, як ви дізналися, 
що у вас буде дитина (Пс. 138).

4. У перші роки життя малю-
ка мені слід піклуватися тільки 
про його фізичні потреби. Част-
ково це твердження справедли-
ве. Адже поки дитина маленька, 
здається, що все, що від вас ви-
магається,  — годувати її вчасно 
та міняти підгузки. Але самі ваші 
взаємини з малюком значною 
мірою духовні. Бог відразу вдихнув 
у ваше дитя Своє дихання, як тіль-
ки Він побачив, що почало форму-

ватися його маленьке тіло. І він 
не відійшов від вас, коли дитина 
з’явилась на світ, більше того — 
Його присутність вам необхідна. 
Ви сповнені турбот, ваші руки 
постійно заняті, а Біблію ви вже 
давно не розгортали? Моліться! 
Співайте! Господь так влаштував 
немовлят, що вони по-особливо-
му чутливі до звуків. Користь від 
того буде і вам, і вашій дитині.

5. Я зможу захистити свою 
дитину від гріха цього світу. 
Звісно, безглуздо думати, що ми 
зможемо вберегти своїх дітей від 
гріха. Однак ми все ж намагає-
мось це робити. Нам здається, 
що ми зможемо зберегти своїх 
дітей від помилок, які самі ко-
лись робили. Часто батьки багато 
надій покладають на домашнє на-
вчання та християнські навчальні 
заклади, пам’ятаючи, який вплив 
на них у минулому мало погане 
оточення. Але найкращий спосіб 
захистити своїх дітей від гріха, 
який панує в світі, — молитися 
про них щодня. Моліться самі й 
просіть усіх, хто вас знає, моли-
тися за вашу дитину. А Бог буде 
вірний, незмінно й завжди.

6. Якщо водити дитину що-
неділі до церкви, більше нічого 
робити не треба. Церква, поза 
сумнівом, є цінним складником 
духовного розвитку дитини. Але 
міф про те, що дитині більше ні-
чого не треба, першими розвіють 
самі ж служителі церкви. Якщо ні 

— вам варто пошукати іншу церк-
ву. Більше всього на духовне життя 
дитини впливають батьки. Моліть-
ся також, щоб у дитини з’явилися 
хороші наставники. Допоможіть 
дитині налагодити спілкування з 
хорошими людьми і брати участь 
у хороших програмах, якщо є така 
можливість. Перевіряйте, чого 
вчать дитину в недільній школі, 
там не завжди щось правильне 
розповідають. Але ви й надалі за-
лишаєтесь головним духовним на-
ставником своєї дитини.

7. Діти реагують тільки на 
факти, які можна побачити й 
торкнути руками. Це — найос-
новніший міф. Діти-то якраз жи-
вуть у невидимому світі — малень-
кі та беззахисні. Згадайте власні 
спроби зрозуміти навколишній 
світ. Духовні битви в такому ран-
ньому віці зовсім не маленькі. Діти 
відчувають, коли слова й вчин-
ки дорослих не збігаються. Вони 

знають, що таке «сердиті батьки». 
Вони знають, що невидиме цього 
світу сильніше за них. Але також 
вони більше за дорослих знають, 
як радіти дрібницям, і нам цієї ра-
дості теж часом перепадає, якщо 
вдається її ненароком застати. 
Діти — якщо казати чесно — ви-
могливі реалісти. Ми маємо мож-
ливість розмовляти з ними на ду-
ховні теми про віру, про жертву, 
про дух, про вічність тільки тому, 
що вони здатні інтуїтивно осягнути 
це. Співзвучне цьому останньому 
міфові твердження, що духовне 
виховання дитини почекає, поки 
їй виповниться хоч би 5 років. Але 
найкращий час для душі, щоб ут-
вердити в ній основи мудрості та 
істини — якраз до досягнення цих 
п’яти років. Ніколи більше ваша ди-
тина не буде такою відкритою для 
вашого керівництва та поради. 
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